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Kvinnors kamp 



”Och där var många andra kvinnor”   Markus 15:41
År 1919 togs beslutet om allmän rösträtt i vårt land och 1921 fi ck därför kvinnor för 
första gången gå till valurnorna på samma villkor som männen. I vår församling 
fi rar vi 100-årsminnet av detta genom att under år 2021 uppmärksamma kvinnors 
betydelse i kyrkan och samhället. Vi lyft er fram kvinnliga tonsättare och författare, 
folkbildare och pionjärer som har bidragit till kyrkans liv och till samhällsutveck-
lingen i stort.
Som ett led i detta har församlingen haft  en föreläsningsserie om kvinnor i bibeln 
och vi har kunnat konstatera att kvinnorna runt Jesus och kvinnorna i den tidiga 
kyrkan sannolikt hade långt större betydelse än man vanligen har trott.
Maria Magdalena är en person som på goda grunder har lyft s fram i vår tid, hon 
som med tiden kom att blandas samman med andra kvinnor i berättelserna om 
Jesus och kom att framstå som en botfärdig 
synderska istället för den självständiga kvinna och 
det nyckelvittne till Jesu uppståndelse som hon 
faktiskt är i evangelierna. 
En annan kvinna som fi nns i berättelserna om 
Jesus och hans manliga lärjungar hette Johanna 
och var gift  med kung Herodes Antipas förvaltare 
Kusas. Hon tar det för en rik societetskvinna obe-
gripliga steget att följa en kringvandrande predikant och undergörare och bidrar 
tillsammans med många andra kvinnor ekonomiskt till Jesu verksamhet. 
Även Paulus som ibland anklagas för att ha en negativ inställning till kvinnors roll 
i kyrkan uttalar sig oft a i mycket positiva ordalag om kvinnor som haft  en viktig 
roll i de första kristna församlingarna och nyupptäckta fynd i katakomber utanför 
Neapel avslöjar något som verkar vara avbildningar av kvinnliga biskopar från 400-
500 talet!
De fi nns där överallt, även i det historiska materialet, de kvinnor som minst lika 
mycket som männen har bidragit till kyrkans liv och i samhällsbygget!
Kom gärna och ta del av våra enkla försök att spegla detta! Den som kommer till 
Ösmo kyrka får varje söndag höra musik av kvinnliga tonsättare. På församlingens 
hemsida fi nns länkar till mycket inspelat material av och om kvinnor och när coro-
narestriktionerna äntligen lättar fi nns det ännu mycket mer vi kan göra tillsam-
mans på detta spännande tema!
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
Ons 26/5
9.30 Musiklek i Ösmo kyrka, se sid 6.
Fre 28/5
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo k:a
Sön 30/5
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny, 
damensemble sjunger
Sön 6/6
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 13/6
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 20/6
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Lör 26/6 
11 Högmässa i Torö kyrka, Mourath
Sön 27/6 
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 30/6
19 Konsert i Torö kyrka, se sid. 7.
Lör 3/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Sön 4/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Mån 5/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Tis 6/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
13–16 Café Gudagott i Snarberga,  
guidning i Torö kyrka
Ons 7/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
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14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”, vid 
Sockenstugan, Ösmo
19.00 Föredrag se sid. 6
Tors 8/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
Fre 9/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo k:a
Lör 10/7
11 Konfirmationsmässa i Ösmo kyrka, 
Willny
Sön 11/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Mån 12/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Tis 13/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
13–16 Café Gudagott i Snarberga,  
guidning i Torö kyrka
Ons 14/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”, vid 
Sockenstugan, Ösmo
19.00 Konsert i Torö kyrka,  se sid. 7.
Tors 15/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i kyr-
kan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar, Sockenstugan, Ösmo

Fre 16/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo k:a
Lör 17/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Sön 18/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
18 Mässa på Stenstrand, Torö, Mourath
Mån 19/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Tis 20/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
13–16 Café Gudagott i Snarberga,  
guidning i Torö kyrka
Ons 21/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”, vid 
Sockenstugan, Ösmo
19.00 ”Taubedansarna”, se sid. 6.
Tors 22/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
Fre 23/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo k:a

Fortsättning på sidan 5.
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Kvinnors kamp
Barbro Gard Wihlén är en känd profil 
i Nynäshamn. Hon har under många 
år varit aktiv i kommunpolitiken. På 
senare år har hon också haft tid att 
utveckla sitt författarskap. Barbro har 
även under ett flertal år varit engage-
rad i församlingsarbetet i Ösmo-Torö 
församling, som förtroendevald och 
som kyrkvärd.

Jag bad om ett samtal med Barbro 
eftersom församlingen i år vill upp-
märksamma att det har gått 100 år 
sedan kvinnor i vårt land för första 
gången fick gå till valurnorna på sam-
ma villkor som män. Vi var nyfikna 
på vad Barbro kan berätta för oss om 
vad hon under sin levnad har sett av 
hur kvinnans roll i kyrka och samhäl-
le har förändrats.

Vi måste stötta varandra!
”Det är viktigt att vi förstår att det inte 
alltid är lätt att vara människa”, säger 
Barbro. ”Vi måste stötta varandra!”

Jag tänker att det nog är en bärande 
tanke i Barbros engagemang genom 
alla år, detta att vi alla är människor, 
kvinnor som män, och att vi behöver 
varandra. Barbro har nog upprörts av 
orättvisor oavsett vem de har drabbat. 
Men det orättvisa i kvinnors situa-
tion mötte henne tidigt, som när hon 
berättar att hon växte upp i ett Sverige 
där det fortfarande var en levande 
verklighet att faderns samtycke kräv-
des för att en kvinna skulle få gifta sig.
En händelse som starkt bidrog till att 

Barbro redan som ung kom att en-
gagera sig i Centerns kvinnoförbund 
var när hon och hennes dåvarande 
man, helt unga och för första gången, 
skulle gå till valurnorna. Han plocka-
de valsedlar även för hennes räkning 
och ville tala om för henne vad hon 
skulle rösta på. Det väckte något 
revolutionärt inom henne som kom 
att följa henne under ett långt politiskt 
liv. Hon insåg att kvinnor fortfarande 
på många sätt sågs som omyndiga i 
samhället. 

Förebilder hade Barbro förstås, inte 
minst farmor Kristin som var bond-
hustru och som med både kraft och 
omtanke tog ansvar för drängar och 
pigor. På folkhögskolan i Västerha-
ninge där både Ivar Lo-Johansson och 
Gunnar Sträng har gått, gjorde såväl 
undervisningen som mötet med ung-
domar från hela Sverige att Barbro 
fick en annan syn på livet än många 
av hennes jämnåriga.

Kvinnors situation då och nu
Hur har då kvinnors situation föränd-
rats? Barbro menar att det är viktigt 
att se att mycket positivt har hänt. 
”Jag är glad att jag bland mina barn 
och barnbarn har pojkar som byter 

blöjor”, säger hon. ”Det var ingen 
självklarhet förr. Inte heller att man-
nen skulle passa barnen. Ville man 
som kvinna själv gå ut och göra något 
fick man ordna med barnvakt.” När 
Barbro gick till sitt första politiska 
möte hade hon med sig dottern i en 
banankartong som fick bli den tidens 
barnvagnsinsats. Och kvinnorna var 
ekonomiskt beroende av männen på 
ett sätt som vi idag har svårt att före-
ställa oss. Barbro minns att hon hade 
50 kronor i veckan i matpengar som 
nygift. Pengar som skulle räcka även 
till blöjor. Även när det gäller högre 
utbildning och politiskt inflytande har 
kvinnor helt andra möjligheter idag.

Kampen fortsätter
Men mycket återstår ändå att göra. 
Kampen är inte slut. Den kommer att 
fortsätta, både i Sverige och i andra 
delar av världen.

”Vad vill du säga till unga kvinnor 
idag?”, frågar vi.

”Det är viktigt att vara självständig”, 
säger Barbro. ”Skaffa dig en grund att 
stå på, ett yrke, en utbildning så att 
du kan göra nytta. Sug åt dig kun-
skap av alla slag, både praktiskt och 
intellektuellt. Var nyfiken. Värna det 
enkla i vardagen och var inte dig själv 
närmast. Vi behöver alla varandra.”

”Som det har varit, och som jag 
tror att det fortfarande är, så har vi 
kvinnor en nyckelfunktion när det 
gäller att fostra barnen och stötta den 
uppväxande generationen. I bästa fall 

Farmor Kristin 
till höger.
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Kalender - fortsättning
Lör 24/7
12–17  Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan 
Sön 25/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Mån 26/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Tis 27/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
13–16 Café Gudagott i Snarberga,  
guidning i Torö kyrka
Ons 28/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”, vid 
Sockenstugan, Ösmo
19.00 Konsert i Torö kyrka  se sid. 7.
Tors 29/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
Fre 30/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo k:a

Corona-anpassning? 
Med anledning av corona-pandemin 

reserverar vi oss för att det kan kom-
ma att ske ändringar i planerad verk-
samhet med kort varsel! Därmed kan 
det hända att annonsering i Nynäs-

hamnsposten och predikoturer inte är 
helt tillförlitliga. Besök vår hemsida 

för att få den senaste informationen!

www.osmotoro.se

Du kan också följa oss på  
Facebook och Youtube.

Lör 31/7
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Sön 1/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Mån 2/8
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Tis 3/8
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
13–16 Café Gudagott i Snarberga,  
guidning i Torö kyrka
Ons 4/8
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”, vid 
Sockenstugan, Ösmo
19.00 Program ej klart.
Tors 5/8
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, 
Ösmo
Fre 6/8
12–17  Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo k:a
Lör 7/8
12–17  Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan
Sön 8/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson
12–17 Vägkyrka i Ösmo, guidning i 
kyrkan & våffelcafé i Sockenstugan – 
sista dagen!

kan vi vara förebilder och även vara 
en anknytning bakåt för de yngre, 
något som behövs om de inte skall bli 
historielösa och göra om misstag som 
redan har begåtts.”

/Peter Mourath

Ons 11/8
19 Konsert i Torö kyrka,  se sid. 7.
Sön 15/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson
Sön 22/8
Gudstjänst i Landsorts kapell, Persson 
se sid. 7.
Sön 29/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 5/9
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
15 Gudstjänst i Torö kyrka, våffla i 
Snarberga, Mourath

Ta hand om Dig!
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Vägkyrka i Ösmo 3/7–8/8Vägkyrka i Ösmo 3/7–8/8

Under denna period är vår ”Vägkyrka” öppen 
varje dag kl. 12–17. 
Varje dag:
• Våff elcafé i Sockenstugan
• Utställning i Sockenstugan av föreningen ”Konst & hantverk” 

(en trappa upp)
• Utställning i kyrkan – lär dig mer om målaren Albertus Pictor
• Guidning i kyrkan – vardag och helg fi nns kunniga guider på plats
• Tipspromenad – för vuxna och barn. Nya frågor varje vecka. Start 

vid Sockenstugan.

Onsdagar & torsdagar: 
14–ca 14.15 ”Toner & tankar”, vid Sockenstugan

Onsdagar: 
14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – fråga våra präster om vad du vill.

Fredagar
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i kyrkan

Sommarkvällar kl. 19
Ons 7/7  Föredrag med Peter Mourath
Ons 21/7 ”Taubedansarna” dansar folkdans. 
  Melodier av Taube tillägnade kvinnor (Ellinor, Rosa, Karin)
Ons 4/8  Program ej klart.

Kyrkliga Syföreningen serverar våffl  or dessa onsdagkvällar.

Med anledning av coronapandemin
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller 

pandemin. Om råd och restriktioner ändras kan vi komma att behöva 
göra ändringar i vår verksamhet. Titta alltid på vår hemsida för att 

ha den mest korrrekta informationen!

www.osmotoro.se

Café Gudagott på ToröCafé Gudagott på Torö
I år öppnar vi vårt café på Torö och vi 

serverar kaff e och kaka på tisdagar 
kl. 13–16 i Snarberga. 

Samtidigt är det guidning i kyrkan av 
Fredrik Lindström.

Öppet dessa tisdagar:
6/7, 13/7, 20/7 och 27/7

Musiklek i barnens kyrka
Ösmo kyrka
Ons 26/5 kl. 10

Sjung, se och smaka 
– en upplevelse för alla sinnen 

för barn med vuxen. 
Efteråt grillar vi korv (pris 10 kr)

Beroende på pandemi-läget 
kan ändringar ske - kolla på vår 

hemsida!
www.osmotoro.se

Någon att prata med?Någon att prata med?
Vår diakoniassistent och våra präster 
fi nns för dig som önskar enskilt samtal!

Johan Demarkesse, 08-520 382 82
Allan Willny, 08-520 309 02
Peter Mourath, 08-520 389 24
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Sommarkonserter
i Torö kyrka

Ons 30/6 kl. 19.00
Vega & Nika - Bingsjö, ballader och blåtoner

Annika Hammer, sång och piano
Vega Nordkvist, fi ol och sång

Ons 14/7 kl. 19.00
Alla tiders kvinnor – musik av kvinnliga 

kompositörer genom seklerna.
Agnes Lindberg, sång och fi ol
Olle Lindberg, gitarr och sång

Ons 28/7 kl. 19
I ljumma sommarnatt en – romanssånger 

fr ån tre sekler
Musik av bl.a. Alma Mahler, Fanny Mendels-
sohn, Maria Löfb erg och Helena Martinsson

Helena Martinsson, sång
Lotta Larsson, piano

Ons 11/8 kl. 19.00
Jung� ur, brudar, kvinnfolk och kär-ingar
Karin Kolterud, sång, Johanna Dahl, cello
En hyllning till kvinnan och hennes olika 
skepnader genom tiderna via den folkliga 

vistraditionen. En förförisk, berättande och 
kontemplativ kvinnohistorisk resa.

I skrivande stund vet vi inte hur coronapande-
min kommer att påverka möjligheterna till att 
ta in publik vid våra konserter. På vår hemsida 

lägger vi upp aktuell information, och där 
meddelar vi de ändringar som kan uppstå!

www.osmotoro.se

Gudstjänst i 
Landsorts kapellLandsorts kapell

Sön 22/8
Harald Persson

Gudstjänsttiden beror på båttider-
na, som i skrivande stund inte är 

klara. Mer info längre fram.

www.osmotoro.se

Vår projektkör som ska framföra musik av kvinnor har fortfarande 
några lediga platser! Så snart pandemiläget medger provsjunger vi 

gärna med dig som är intresserad!  Du ska ha god körvana och läsa 
noter. För mer information hör av dig till:

unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se  
katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

Fram� den är ljus!Fram� den är ljus!

ÖsMotettenÖsMotetten

Stöd vårt internationella arbete 
som p.g.a. pandemin inte kunnat 

samla in pengar på vanligt sätt 
under ett drygt år!

Swisha till 123 350 2556
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Det är aldrig för sent att bli döpt!
Hela världen lever just nu i vad som 
är slutskedet av alla nedstängningar 
och annat elände som följt i spåren på 
den svåra smittan. Även om en hel del 
återstår att göra på olika håll för att 
hitta tillbaka till någon slags norma-
litet får vi innerligt hoppas att vi tack 
vare vaccinationerna kan börja mötas 
”på riktigt” igen. För Kyrkans del har 
en konsekvens av det som hänt varit 
massor med avbokningar av framför 
allt dop och vigslar. Det är dopet jag 
skulle vilja skriva några rader om.

   Vår förhoppning är att alla avboka-
de dopgudstjänster betyder att de är 
uppskjutna och inte inställda. För en 
del är dopet endast ett ”välkommen 
till världen” med ett barn på några 
månader i centrum för festligheterna. 
Det är i och för sig det vanligaste i vår 
kyrka och har så varit i många hundra 
år. Därför har dopklänningar som gått 
i arv inom släkter gjorts i storlekar 
som bara en tre-fyra månader gammal 
bebis kommer in i. Och visst är det en 
väldigt praktisk ålder att få sitt barn 
döpt i, och det passar med den sidan 
av dopet som betyder ett välkomnan-
de till livet och världen.

   Men för Kyrkan har dopet, och har 
alltid haft, ytterligare en betydelse – och 
då spelar åldern på dopkandidaten ing-
en som helst roll. Dopet innebär att den 
som döps blir fullvärdig medborgare i 
Guds rike, syskon till Jesus och infogad i 
en världsvid gemenskap av kristna 

överallt och i alla tider. Det är alltså ett 
mysterium och större än vi kan fatta, 
och en gåva. Ordet ”gratis” kommer från 
latinets ”gratia” vilket betyder nåd. Gud 
tar emot var och en som döps utan krav 
på motprestation. Om jag inte blivit 
döpt som barn och kommer till tro som 
tonåring eller vuxen kan jag också bli 
döpt. Nu för tiden finns det knappt en 
konfirmandgrupp utan medlemmar som 
får döpas under resans gång. Jag brukar 
säga att dopet och konfirmationen är del 
ett och två av samma gudstjänst. För den 
som blivit döpt som spädbarn är det ca 
15 år emellan de två delarna – men de 
hör samman. Ordet konfirmation bety-
der bekräftelse och att när jag är fjor-
ton-femton år gammal anses jag gammal 
nog att ta ställning till och bekräfta det 
som lovades för min del i dopet - att föl-
ja Jesus efter bästa förmåga. Därför har 
Svenska kyrkan fått igenom att man får 
rösta i kyrkovalet redan som 16-åring. 

Inför Gud blir vi helt enkelt myndiga 
lite tidigare.

   Jag vänder mig främst till alla er 
som av olika skäl sett er tvungna att 
avboka era dopgudstjänster. Vi står 
redo att döpa så fort restriktionerna 
lättar. Själv vet jag redan med mig att 
jag har ett första dop på hemskt länge 
inbokat nu i maj. Vi vill så gärna att ni 
kommer med era barn, hur stora de än 
hunnit bli under tiden. Jag ska också 
passa på att reda ut en fråga som ofta 
ställs: är det någon skillnad på faddrar 
och gudföräldrar? Svaret är nej – det 
är olika ord för samma sak. Och oav-
sett vilket man kallar dem är kravet för 
att bli fadder/gudförälder att personen 
i fråga själv är döpt. Detta för att de i 
samband med dopet tar på sig att vara 
till hjälp med att lära barnet vilken fin 
gåva det en gång fick i dopet.  
VÄLKOMNA!   

Allan Willny

    ”Jag vet väl vilka tankar jag har för 
er, säger Herren, nämligen fridens 
tankar och inte ofärdens, till att ge er 
en framtid och ett hopp.”
    Jer 29:11 (1917 års översättning)
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Bokning av dop
Här kan du läsa mer om dopet:

https://osmotoro.se/dop/

För att boka tid ringer du till  
Pastorsexpeditionen: 08-520 300 11.

Telefontider: Tis och ons 10-12, tors 
13-15. Vi försöker dock svara även 

andra tider.
Du kan även maila till: 

osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkokörens eftermiddagsgrupp
Stora delar av kyrkokören övar fortsatt 
via den digitala plattformen ”Zoom”, i 
väntan på att smittspridningen ska gå 
ner och att man ska lätta på restriktio-
nerna. Den del av kören som vi kallar  
”Eftermiddagsgruppen” har nu kunnat 
ses utomhus på en ”sångpromenad”. Det 
känns hoppfullt!

Foto: Sven Gustavsson

BRA ATT VETA INFÖR...

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. 
Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde 
och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sam-
manhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra 
gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och 
konserter.
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av
byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala 
arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

RÖSTA I KYRKOVALET
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i
kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till
tre olika nivåer:
Val till kyrkofullmäktige, lokalt (motsvarar kommunen)
Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor. 
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, 
till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur 
musiklivet ska se ut.
Val till stiftsfullmäktige, regionalt (motsvarar regionen)
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslu-
tande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i
deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De 
kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i 
stiftet behöver renoveras.

Fortsättning på nästa sida..
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Se också: www.osmotoro.se/kyrkoval-2021/

Jag heter Filippa Perland och 
är 15 år. Jag är med i Ösmo-
Torö församling och har varit 
det i mer än 3 år nu. Jag gillar 
att vara i kyrkan för att det är 
mysigt att samlas och träffas, 
sjunga sånger från psalmbo-
ken och leka lekar. Jag är med 
i gruppen Kyrkans Unga, KU 
som är för ungdomar. När jag 
började på konfirmationen i 
kyrkan så började jag gå på 
KU-träffarna. På KU träffas 
vi varje torsdag i Sockenstu-
gan eller i kyrkan ungefär 
tre timmar och gör roliga 
saker. Vi gör t.ex. tårtbakar-

I höst är det kyrkoval. Här är några berättelser 
från verksamheten i Ösmo-Torö församling. Vi 

hoppas att detta kan väcka ditt engagemang så att 
du lägger din röst på någon av de nominerings-

grupper som finns i församlingen. 

Mer info om kyrkovalet finns här:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

tävlingar, vi spelar spel, 
dansar och sjunger, åker till 
simhallen eller bara um-
gås med varandra. Just nu 
p.g.a. pandemin så träffas 
vi digitalt istället. Men då 
spelar vi oftast digitala spel 
med varandra. Och vi har 
fantastiska Nina som är 
församlingspedagog. Hon 
skickade i påskas ut målar-
färg och våffelsmet så att vi 
alla kunde äta våfflor själva 
på våffeldagen och måla ägg 
tillsammans. Vilket var så 
mysigt. Det som jag älskar 
mest med att vara i kyrkan 
är den gemenskap och gläd-
je som finns där är helt fan-
tastiskt. Och man känner 
sig alltid välkommen. Att 
få ha den ungdomsgruppen 
som en andra familj bety-
der så mycket för alla som 
är med i den. Jag ser fram 
emot att förhoppningsvis 
snart få träffas på riktigt och 
kunna göra något tillsam-
mans då.

Val till kyrkomötet, nationellt (motsvarar riksdagen)
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ 
med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma 
och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med 
klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Hur många röstar i kyrkovalet?
I kyrkovalet 2017 röstade drygt 900 000 personer eller 19%. 
I Ösmo-Torö församling röstade ca 11% i förra valet.

SÅ HÄR RÖSTAR DU
På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. 
Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor före valet. 
Det är viktigt att du tar med dig din legitimation för att kun-
na bevisa att du är du.

Vem får rösta? 
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år 
senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man fram de 
så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar 
står med.

Vad röstar man på?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomine-
ringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program 
och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller 
mindre med. 

När hålls valet? 
På söndagen den 19 september. Valet hålls alltid den tredje 
söndagen i september vart fjärde år. 

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i 
din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och 
pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt 
röstkort och din legitimation.
Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på

svenskakyrkan.se/kyrkoval 
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En röst från kyrkokören
Efter en flytt år 2000 från nordvästra 
Stockholm letade jag efter en kör att 
sjunga i. Jag besökte Ösmo kyrka någ-
ra gånger och fastnade här. Min känsla 
när jag kliver in i kyrkan är att här är 
jag välkommen. Min tro kan svaja till 
och från men jag vet att jag har en fast 
punkt i Jesus. Att få uttrycka min tro 
och till viss del stöta och blöta den 
med andra är en livsnödvändighet för 
mig. Det gör jag på olika sätt i Ösmo-
Torö församling. Under normala 
omständigheter gör jag det oftast  i 
kyrkokören men också i olika sam-
tals-/bibelstudiegrupper som poppar 
upp då och då. Där samtalas det om 
högt och lågt; det härliga är att det i 
Ösmo-Torö församling ges utrymme 
för det. 

Skye Donobauer Karlsson
Värna människovärdet!
-Johan, vi kanske kan beskrivas som 
handlingspersoner?
-Hur menar du då, Marie-Louise?
-Jo för både du och jag trivs med att 
hjälpas åt. Vi griper gärna in där vi ser 
behov av en ”hjälpande hand”. Håller 
du med?
- Det gör jag. Vi är många i Ösmo-

Torö församling, både frivilliga och 
anställda medarbetare, som drivs av 
en vilja att tjäna andra. Flera av för-
samlingens verksamheter skapas och 
tar form i levande och inbjudande ge-
menskap där just den viljan ligger till 
grund. Så kom ju t.ex. du in i bilden, 
kommer du ihåg?
- På väg att bli pensionär behövde 
jag hitta sammanhang. Min energi, 
intressen och hobbies tas tillvara i 
församlingen.  
- Ja sån tur att du tipsades om ”Stick-
kontakt”! Det blev din väg in i för-
samlingen. Du och några fler frivilliga 
startade sedan och tog ansvar för 
”Äntligen måndag”. Dina vänner och 
tidigare kollegor har också hittat till 
församlingens olika verksamheter. 
Någon anmälde sig till nybörjarkören 
vet jag. 

-Det är det som känns så bra med 
församlingen. Att man känner sig 
välkommen, behövd och älskad…Och 
Johan, det har säkert påverkat mig att 
tro att andra kan känna stöd av mig. 
Ett viktigt uppdrag du tillfrågade mig 
om, ett stort förtroende, var om jag 
kunde finnas till hands för en äldre 
församlingsbo som var mycket krasslig 
och i behov av praktisk hjälp och 

besök. Vi fick en fin kontakt och det 
kändes värdefullt på många sätt. Att 
uppdraget var tidsbegränsat var viktigt 
för mig då.
- Mm, jag tänker att vi behöver frigöra 
varandra så att vi alla vågar tro och 
känna att vi har oändligt mycket att 
komma med. I såväl stort som smått. 
-Du, en annan gåva som du delar med 
många är att läsa texter, dikter och 
poesi. 
-Tackar, jomen jag har gillat både det 
lågmälda och det mer fartfyllda. Och 
kyrkan är på det viset en plats för alla 
ens sidor. Och alla får plats!
-Tillvaron känns levande när fler rös-
ter, dimensioner och perspektiv hörs 
och syns. Församlingens och sam-
hällets erfarenheter och dagsaktuella 
frågor skall förmedlas in i gudstjäns-
ten. När vi möts i kyrkan mår vi bra 
av att samlas kring det gemensamma. 
Finns det något du tycker att jag som 
anställd diakon ska ska be för?
- Att församlingen får fortsätta vara en 
källa till glädje, enkelhet, och en plats 
att växa som människa.
- Tack. Det får vi be för. Personligen 
ber jag för att vi människor vågar visa 
tillit, tror det bästa om varandra och 
att alla får möjlighet till ett männis-
kovärdigt liv. Den bönen omfattar så 
klart alla på jorden.
- Då tackar vi för oss. Hoppas vi träffar 
Dig i någon av församlingens verk-
samheter. Ett är säkert, gudstjänst äger 
rum varje söndag kl 11.00. 

Marie-Louise Nordström och Johan 
Demarkesse



Kontakta oss
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 31, 148 31 Ösmo 
Besöks- och telefontid: 
tis, ons 10–12, tors 13–15

Du kan prova att ringa även andra 
tider – vi svarar om vi är på plats! 

Tel: 08-520 300 11
Fax: 08-520 389 05
osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se

Lokalbokning 08-520 300 11

Kyrkoherde 
Peter Mourath    
Tel: 08-520 389 24 
SMS: 076-776 15 72
Komminister 
Allan Willny 
Tel: 08-520 309 02 
SMS: 070-378 84 92 
Diakoniassistent 
Johan Demarkesse
Tel: 08-520 382 82  
Församlingspedagog 
Nina Åkerlind
Tel: 08-520 309 82
Kyrkomusiker/informatör
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
SMS: 076-776 15 73
Kyrkomusiker 
Barna Both
Tel: 08-520 385 18 
SMS: 076-776 15 74 
Kyrkomusiker
Unni Eriksdotter
Tel: 08-520 309 24 
SMS: 076-101 26 74
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49
SMS: 070-284 21 68
Kyrkokamrer 
Hillevi Nisser
Tel: 08-520 307 02

Husmor
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66 
SMS: 076-776 20 08

Assisterande husmor/vaktmästare
Anki Holmsten 
Tel: 073-804 80 05

Kyrkogårds- och fastighetschef 
Lars Faaren 
Tel: 08-520 306 76 
SMS: 070-262 24 45

Kyrk-/kyrkogårdsvaktmästare
Therése Bender Berg 
Tel: 08-520 273 69
SMS: 070-229 11 67  

Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman  
Tel: 08-520 305 02
SMS: 076-776 15 75

Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76  

Kyrkorådets ordförande 
Susanne Stjärnkvist 
Tel: 070-683 88 25

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 08-520 313 38

Begravningsombud
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09

Besök oss på vår hemsida: 
www.osmotoro.se
Där hittar du också våra 
e-postadresser!

plusgiro 10 11 55-0
bankgiro 5662-7912

Swish internationella gruppen:
123 350 2556
Swish servering: 
123 327 5187
Swish kollekt:
123 157 5273

Vi samarbetar med
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Guldkorn på kyrkogården  

Det är något speciellt med minneslunden vid 
Ösmo kyrka. När jag kommer upp dit blir 
jag lugn, stannar till och lyssnar till ljudet av 
vattnet som porlar i dammen och vinden som 
susar i den stora sälgen som breder ut sina 
grenar över dig som ett grönt tak.
Minneslunden uppfördes under 1997 och 
invigdes på Alla själars dag 2/11-97 av dåva-
rande kyrkoherden Mikael Klefbeck. Man 
sjöng ”Härlig är jorden” och läste en bön över 
lunden. Denna bön finns att läsa på en skylt 
intill den bro som leder över ”bäcken”. Bron är 
tillverkad av Roland Ögren och det stora kor-
set gjorde kyrkogårdsarbetarna själva. Arkitekt 
för lunden är Arnold Persson.
Vid ingången till dammen ligger en sten med 
en inskription från Psaltaren 139. Det finns tre 
tydliga symboler; Vattnet (det livgivande och 
levande), Bron, (förbundet mellan människor 
och mellan livet och döden) och Korset, (hop-
pet, att livet alltid är starkare än döden).
2018 fick minneslunden nya ljus-/blomhållare. 
Gärdesgården som omger lunden byttes vin-
tern 2020 och samma år tillkom även en bänk 
placerad längs vägen till dammen. Bänken är 
skänkt av Lions Sorunda-Ösmo till minne av 
Bertil Hallström.
I en minneslund finns inga markerade gravar. 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln 
av lunden och smyckning med ljus och blom-
mor får göras på för detta avsedd plats. Besök 
gärna denna pärla när ni får möjlighet.
Therese Bender Berg, kyrkvaktmästare


